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Axudas para a promoción da autonomía persoal de persoas con 

discapacidade. Convocatoria 2018 

 

 

Normativa reguladora 

 

Orde do 9 de outubro de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras que rexerán a 

concesión de axudas para a promoción da autonomía persoal de persoas con discapacidade, 

cofinanciadas polo Fondo Social Europeo no marco do programa operativo FSE Galicia 2014-

2020, e se procede á súa convocatoria para o ano 2018 (DOG núm. 200 do 19 de outubro). 

 

 

 Requisitos das persoas solicitantes 

 

Persoas beneficiarias (artigo 4) 

 

1. Poderán ser beneficiarias das axudas reguladas nesta orde as persoas que reúnanos 

seguintes requisitos: 

 

a) Ter recoñecido un grao de discapacidade igual ou superior ao 33 %, segundo o establecido 

no Real decreto 1971/1999, do 23 de decembro, de procedemento para o 

recoñecemento,declaración e cualificación do grao de discapacidade, e na Orde do 25 de 

novembro de 2015, pola que se regula o procedemento para o recoñecemento, declaración e 

cualificación do grao de discapacidade en Galicia. 

 

Así mesmo, en aplicación do artigo 4.2 do Real decreto lexislativo 1/2013, do 29 de novembro, 

polo que se aproba o texto refundido da Lei xeral de dereitos das persoas con discapacidade e 

da súa inclusión social, considerarase que presentan unha discapacidade en grao igual ou 

superior ao 33 por cento os pensionistas da Seguridade Social que teñan recoñecida unha 

pensión de incapacidade permanente no grao de total, absoluta ou grande invalidez, e os 

pensionistas de clases pasivas que teñan recoñecida unha pensión de xubilación ou de retiro 

por incapacidade permanente para o servizo ou inutilidade. 

 

b) Residir na Comunidade Autónoma de Galicia. 
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c) Ter unha renda per cápita da unidade familiar de convivencia, calculada nos termos 

previstos no artigo 9, que non supere o 300 % do indicador público da renda de efectos 

múltiples mensual (IPREM) establecido para o ano 2018. 

 

d) Cumprir os requisitos establecidos con carácter xeral para obter a condición de persoa 

beneficiaria de subvencións no artigo 10 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de 

Galicia. 

 

2. Será requisito indispensable para poder optar á axuda ao abeiro desta orde, que a entidade 

profesional/autónomo prestadora/or do servizo de promoción da autonomía persoal figure 

inscrita/o, con anterioridade ao prazo de finalización de presentación de solicitudes, no 

Rexistro de Entidades Prestadoras de Servizos Sociais (Ruepss), segundo se dispoña na 

normativa reguladora da autorización e acreditación destes servizos, cuxo responsable é a 

Consellería de Política Social. No caso de que a persoa reciba a prestación a través dunha 

entidade ou profesional localizada no resto de España, a persoa solicitante deberá acreditar a 

inscrición da entidade ou profesional prestador/a do servizo no rexistro de servizos sociais 

equivalente na dita comunidade autónoma. 

 

 

Documentación a presentar coa solicitude. Lugar e prazo 

 

Lugar e prazo de presentación de solicitudes (artigo 7) 

 

1. As solicitudes deberán presentarse preferiblemente por vía electrónica a través do 

formulario normalizado dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia, 

https://sede.xunta.gal. Para a presentación das solicitudes poderá empregarse calquera dos 

mecanismos de identificación e sinatura admitidos pola sede electrónica da Xunta de Galicia, 

incluído o sistema de usuario/a e clave Chave365, que pode solicitar accedendo á web 

https://sede.xunta.gal/chave365. 

 

Opcionalmente, tamén se poderán presentar as solicitudes en soporte papel en calquera dos 

lugares e rexistros establecidos nos artigos 14.1 e 16.4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, 

utilizando o formulario normalizado dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia. 

 

2. A solicitude, segundo o modelo que se achega como anexo I a esta orde, dirixirase á 

Dirección Xeral de Maiores e Persoas con Discapacidade da Consellería de Política Social. 
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3. O prazo para a súa presentación será dun mes, contado a partir do día seguinte á 

publicación desta orde no Diario Oficial de Galicia. Para estes efectos, entenderase que o 

prazo vence o día cuxo ordinal coincida co que serviu de partida, que é o da publicación no 

Diario Oficial de Galicia e, se é festivo, o primeiro día hábil seguinte. 

 

O prazo de presentación remata o 19/11/2018 (inclusive) 

 

 

Documentación (artigo 8) 

 

1. As solicitudes virán acompañadas da seguinte documentación: 

 

a) Declaración do conxunto de todas as axudas solicitadas e concedidas derivadas do Sistema 

para a Autonomía e Atención á Dependencia (SAAD) ou outras axudas procedentes de 

calquera Administración pública ou ente público coa finalidade de adquirir algún dos servizos 

de promoción da autonomía persoal recollidos no catálogo de servizos do SAAD, no espazo 

destinado a esta finalidade que figura no propio modelo de solicitude (anexo I). 

 

b) Autorización, segundo o anexo II, dos membros computables da unidade familiar de 

convivencia, para a consulta por parte da Dirección Xeral de Maiores e Persoas con 

Discapacidade dos seus datos sobre identidade, residencia, dependencia, discapacidade, 

renda (IRPF) e de toda clase de pensións e prestacións sociais percibidas. 

 

c) Copia do libro de familia, no caso de que a persoa solicitante sexa menor de idade. 

 

d) Certificado de discapacidade, no caso de ser expedido noutra comunidade autónoma. 

 
 

Información asociada ao Fondo Social Europeo (Indicadores)  

 

(Artigo 16) As persoas beneficiarias das axudas recollidas nesta orde deberán proporcionar 

información relativa aos indicadores de produtividade, de resultado inmediato e de 

resultado a longo prazo sobre participantes a que se refire o anexo I do Regulamento (UE) nº 

1304/2013, do Parlamento Europeo e do Consello, do 17 de setembro de 2013, relativo ao 

Fondo Social Europeo. 
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A información relativa aos indicadores de produtividade fai referencia á situación da persoa 

solicitante da axuda antes do inicio do período obxecto de financiamento, mentres que a 

relativa aos indicadores de resultado inmediato fai referencia a situación da persoa solicitante 

unha vez finalizado o período subvencionable. Pola súa parte, os indicadores de resultado a 

longo prazo refírense a situación dos solicitantes transcorridos 6 meses dende a finalización 

do período subvencionable. 

Esta información será solicitada en tres momentos de tempo. En caso de concederse a axuda 

se solicitará a cumprimentación do cuestionario referido aos indicadores de productividade.  

O cuestionario de resultado inmediato solicitarase durante a fase de xustificación da axuda. 

Pasados 6 meses dende a finalización do período subvencionable solicitarase a 

cumprimentación do cuestionario de resultado a longo prazo. 

Esta solicitude realizarase preferentemente a través da aplicación Web Participa 1420 

(https://participa1420.conselleriadefacenda.es/Participa1420) a todos aqueles solicitantes 

que teñan rexistrado xunto coa solicitude un correo electrónico válido de contacto. En caso de 

non dispoñer de correo electrónico válido, deberá achegar os cuestionarios que se recollen 

nos anexos V, VI e VII debidamente cubertos. 

 

Todos estes anexos están dispoñibles no enderezo electrónico 

https://sede.xunta.gal/portada, indicando no buscador que aparece o código “BS613B”. 

 

 

Órgano administrativo xestor destas axudas: 

 

Subdirección Xeral de Dependencia e Valoración da Discapacidade 

Enderezo: Edificio Administrativo San Caetano, s/n. 15781 Santiago de Compostela 

Correo electrónico: sxdependencia@xunta.gal 

Teléfono: 881 999 231, 881 999 832 

 

 

 

 

 

 

 

Información actualizada a 19/10/2018 

Subdirección Xeral de Dependencia e Valoración da Discapacidade 


